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Ordförklaringar:

FBI - (förk av eng Federal Bureau of Investigation ’federala undersökningsbyrån’), USA:s
federala säkerhetspolis. Egentligen en byrå underställd USA:s justitedepartement, upprättad
1908. FBI har till uppgift att förebygga och utreda brott mot rikets säkerhet, som t ex spionage,
sabotage och andra grövre brott mot federala lagar. Till FBI:s uppgifter hör också att genomföra
andra typer av utredningsuppdrag, och även forskningsprojekt, på uppdrag av federala och
statliga myndigheter.

Intelligenskvot - (eng intelligence quotient, IQ). Ett sätt att mäta en människas intelligens.
Normalvärdet för IQ är 100. För vuxna sätts provresultatet i relation till andra vuxnas
prestationer, dvs om provresultatet är genomsnittligt blir IQ lika med 100, om det är över
genomsnittet mer än 100 och om det är under genomsnittet lägre än 100. Ytterst få personer får
en IQ över 150 eller under 50, och flertalet har en IQ mellan 80 och 120.

Social kompetenskvot - Ett sätt att mäta en människas sociala kompetens (hur trevlig och
samarbetsvillig han uppfattas av de som umgås med honom). Det finns ingenting sådant som
normalvärde, däremot uppgår genomsnittsvärdet för människor 25-80 år gamla till 50.

Secret Service - (eng; off Secret Intelligence Service) populär benämning på Storbritanniens
statliga underrättelseväsen.

Parental Trust Association - Den amerikanska varianten av hem och skola.

The Purple Heart - En sorts tapperhetsmedalj för folk som skadats i strid.

Congressional Medal of Honor - Hedersmedalj för tapperhet i strid.

MJ 12 - ”The majestic twelve” - en hemlig sammanslutning av världens mest inflytelserika
personer (jfr. the Cancerman i X-files).

National Guard - Det amerikanska hemvärnet.

SWAT - Special Weapons and Tactics. Speciell insattsstyrka i USA.

NRA - National Rifle Association. Stark amerikansk lobbyistgrupp som förespråkar rätten att
bära vapen.

Branch Davidian - Sammanslutning av diverse kristna sekter med starka kopplingar till NRA.
Har fler nya messias än en skabbig hund har löss. Förespråkar individens frihet och samfundens
upphöjdhet.

CIA - (förk av eng Central Intelligence Agency) USAs underrättelsetjänst, upprättad 1947 som
ett samordnande organ för den underrättelseverksamhet som bedrevs inom olika militära och
civila organ. Dess huvuduppgift är att insamla och värdera information om andra länder, men
organisationen har också varit direkt eller indirekt inblandad i militära och politiska aktioner över
hela världen.

Odessa - Den hemliga organisation som uppstod efter WW2 för att rädda tyska officerare och
nazister från Nürnbergrättegångarna och omvärlden. Flera av dem som kom undan fann arbete
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inom både CIA och NASA.

Sionistisk Front - extremistisk judisk rörelse som har till syfte att upprätta en självständig judisk
stat.

Psykologi - (grek psyche ’själ’ och logos ’lära’) det vetenskapliga studiet av människans
psykiska aktivitet.

Psykiatri - (grek psyche ’själ’ och iatreia ’läkekonst’) själsläkekonst, vetenskapen om de psykiska
störningarna, deras orsaker, behandling och förebyggande.

Psykoterapi - sammanfattande benämning på olika former av behandlingsmetoder baserade på
psykologiska kunskaper och principer.

Behaviorism - (eng, till behaviour ’beteende’) inriktning inom psykologin, utformad av
amerikanen John B Watson, som med skärpa hävdade att psykologin enbart skulle syssla med
objektivt iakttagbara företeelser. Behavioristerna hade som mål att förutsäga vilka reaktioner
eller reflexer som följer på en viss retning och underkände helt självinsyn som arbetsmetod.

Toran - (Torah; hebr ’läran’, ’lagen’) den judiska beteckningen för de fem Moseböckerna,
judendomens heligaste urkund, av vilken minst ett exemplar finns i varje synagoga. Tora är
uppdelad i 54 avsnitt, av vilka ett (eller två) läses upp varje sabbat. I en vidare bemärkelse står
ordet Tora också för hela den tradition som har anknytning till skriften.

Tredje Riket - benämning på det nazistiska Tyskland 1933-45. Som Första riket och Andra riket
betecknades Tysk-romerska riket respektive Tyska riket 1871-1918.

Pentagon - USA:s försvarshögkvarter.

Pyroteknik - Ung, läran om sprängmedel.

Kamera obscura - kameraliknande uppfinning från antiken bestående av låda med hål.

KGB - Sovjetunionens underrättelsetjänst.
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Ordförklaringar:

FBI - (förk av eng Federal Bureau of Investigation ’federala undersökningsbyrån’), USA:s
federala säkerhetspolis. Egentligen en byrå underställd USA:s justitedepartement, upprättad
1908. FBI har till uppgift att förebygga och utreda brott mot rikets säkerhet, som t ex spionage,
sabotage och andra grövre brott mot federala lagar. Till FBI:s uppgifter hör också att genomföra
andra typer av utredningsuppdrag, och även forskningsprojekt, på uppdrag av federala och
statliga myndigheter.

Intelligenskvot - (eng intelligence quotient, IQ). Ett sätt att mäta en människas intelligens.
Normalvärdet för IQ är 100. För vuxna sätts provresultatet i relation till andra vuxnas
prestationer, dvs om provresultatet är genomsnittligt blir IQ lika med 100, om det är över
genomsnittet mer än 100 och om det är under genomsnittet lägre än 100. Ytterst få personer får
en IQ över 150 eller under 50, och flertalet har en IQ mellan 80 och 120.

Social kompetenskvot - Ett sätt att mäta en människas sociala kompetens (hur trevlig och
samarbetsvillig han uppfattas av de som umgås med honom). Det finns ingenting sådant som
normalvärde, däremot uppgår genomsnittsvärdet för människor 25-80 år gamla till 50.

Secret Service - (eng; off Secret Intelligence Service) populär benämning på Storbritanniens
statliga underrättelseväsen.

Parental Trust Association - Den amerikanska varianten av hem och skola.

The Purple Heart - En sorts tapperhetsmedalj för folk som skadats i strid.

Congressional Medal of Honor - Hedersmedalj för tapperhet i strid.

National Guard - Det amerikanska hemvärnet.

SWAT - Special Weapons and Tactics. Speciell insattsstyrka i USA.

NRA - National Rifle Association. Stark amerikansk lobbyistgrupp som förespråkar rätten att
bära vapen.

Branch Davidian - Sammanslutning av diverse kristna sekter med starka kopplingar till NRA.
Har fler nya messias än en skabbig hund har löss. Förespråkar individens frihet och samfundens
upphöjdhet.

CIA - (förk av eng Central Intelligence Agency) USAs underrättelsetjänst, upprättad 1947 som
ett samordnande organ för den underrättelseverksamhet som bedrevs inom olika militära och
civila organ. Dess huvuduppgift är att insamla och värdera information om andra länder, men
organisationen har också varit direkt eller indirekt inblandad i militära och politiska aktioner över
hela världen.

Odessa - Den hemliga organisation som uppstod efter WW2 för att rädda tyska officerare och
nazister från Nürnbergrättegångarna och omvärlden. Flera av dem som kom undan fann arbete
inom både CIA och NASA.
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Tredje Riket - benämning på det nazistiska Tyskland 1933-45. Som Första riket och Andra riket
betecknades Tysk-romerska riket respektive Tyska riket 1871-1918.

Pentagon - USA:s försvarshögkvarter.

Pyroteknik - Ung, läran om sprängmedel.
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Ordförklaringar:

FBI - (förk av eng Federal Bureau of Investigation ’federala undersökningsbyrån’), USA:s
federala säkerhetspolis. Egentligen en byrå underställd USA:s justitedepartement, upprättad
1908. FBI har till uppgift att förebygga och utreda brott mot rikets säkerhet, som t ex spionage,
sabotage och andra grövre brott mot federala lagar. Till FBI:s uppgifter hör också att genomföra
andra typer av utredningsuppdrag, och även forskningsprojekt, på uppdrag av federala och
statliga myndigheter.

Intelligenskvot - (eng intelligence quotient, IQ). Ett sätt att mäta en människas intelligens.
Normalvärdet för IQ är 100. För vuxna sätts provresultatet i relation till andra vuxnas
prestationer, dvs om provresultatet är genomsnittligt blir IQ lika med 100, om det är över
genomsnittet mer än 100 och om det är under genomsnittet lägre än 100. Ytterst få personer får
en IQ över 150 eller under 50, och flertalet har en IQ mellan 80 och 120.

Social kompetenskvot - Ett sätt att mäta en människas sociala kompetens (hur trevlig och
samarbetsvillig han uppfattas av de som umgås med honom). Det finns ingenting sådant som
normalvärde, däremot uppgår genomsnittsvärdet för människor 25-80 år gamla till 50.

Secret Service - (eng; off Secret Intelligence Service) populär benämning på Storbritanniens
statliga underrättelseväsen.

Parental Trust Association - Den amerikanska varianten av hem och skola.

The Purple Heart - En sorts tapperhetsmedalj för folk som skadats i strid.

Congressional Medal of Honor - Hedersmedalj för tapperhet i strid.

National Guard - Det amerikanska hemvärnet.

SWAT - Special Weapons and Tactics. Speciell insattsstyrka i USA.

NRA - National Rifle Association. Stark amerikansk lobbyistgrupp som förespråkar rätten att
bära vapen.

Branch Davidian - Sammanslutning av diverse kristna sekter med starka kopplingar till NRA.
Har fler nya messias än en skabbig hund har löss. Förespråkar individens frihet och samfundens
upphöjdhet.

Pentagon - USA:s försvarshögkvarter.

Pyroteknik - Ung, läran om sprängmedel.
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Ordförklaringar:

FBI - (förk av eng Federal Bureau of Investigation ’federala undersökningsbyrån’), USA:s
federala säkerhetspolis. Egentligen en byrå underställd USA:s justitedepartement, upprättad
1908. FBI har till uppgift att förebygga och utreda brott mot rikets säkerhet, som t ex spionage,
sabotage och andra grövre brott mot federala lagar. Till FBI:s uppgifter hör också att genomföra
andra typer av utredningsuppdrag, och även forskningsprojekt, på uppdrag av federala och
statliga myndigheter.

Intelligenskvot - (eng intelligence quotient, IQ). Ett sätt att mäta en människas intelligens.
Normalvärdet för IQ är 100. För vuxna sätts provresultatet i relation till andra vuxnas
prestationer, dvs om provresultatet är genomsnittligt blir IQ lika med 100, om det är över
genomsnittet mer än 100 och om det är under genomsnittet lägre än 100. Ytterst få personer får
en IQ över 150 eller under 50, och flertalet har en IQ mellan 80 och 120.

Social kompetenskvot - Ett sätt att mäta en människas sociala kompetens (hur trevlig och
samarbetsvillig han uppfattas av de som umgås med honom). Det finns ingenting sådant som
normalvärde, däremot uppgår genomsnittsvärdet för människor 25-80 år gamla till 50.

Secret Service - (eng; off Secret Intelligence Service) populär benämning på Storbritanniens
statliga underrättelseväsen.

Parental Trust Association - Den amerikanska varianten av hem och skola.

The Purple Heart - En sorts tapperhetsmedalj för folk som skadats i strid.

Congressional Medal of Honor - Hedersmedalj för tapperhet i strid.

National Guard - Det amerikanska hemvärnet.

SWAT - Special Weapons and Tactics. Speciell insattsstyrka i USA.

NRA - National Rifle Association. Stark amerikansk lobbyistgrupp som förespråkar rätten att
bära vapen.

Branch Davidian - Sammanslutning av diverse kristna sekter med starka kopplingar till NRA.
Har fler nya messias än en skabbig hund har löss. Förespråkar individens frihet och samfundens
upphöjdhet.

Pentagon - USA:s försvarshögkvarter.

Pyroteknik - Ung, läran om sprängmedel.
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Ordförklaringar:

FBI - (förk av eng Federal Bureau of Investigation ’federala undersökningsbyrån’), USA:s
federala säkerhetspolis. Egentligen en byrå underställd USA:s justitedepartement, upprättad
1908. FBI har till uppgift att förebygga och utreda brott mot rikets säkerhet, som t ex spionage,
sabotage och andra grövre brott mot federala lagar. Till FBI:s uppgifter hör också att genomföra
andra typer av utredningsuppdrag, och även forskningsprojekt, på uppdrag av federala och
statliga myndigheter.

Intelligenskvot - (eng intelligence quotient, IQ). Ett sätt att mäta en människas intelligens.
Normalvärdet för IQ är 100. För vuxna sätts provresultatet i relation till andra vuxnas
prestationer, dvs om provresultatet är genomsnittligt blir IQ lika med 100, om det är över
genomsnittet mer än 100 och om det är under genomsnittet lägre än 100. Ytterst få personer får
en IQ över 150 eller under 50, och flertalet har en IQ mellan 80 och 120.

Social kompetenskvot - Ett sätt att mäta en människas sociala kompetens (hur trevlig och
samarbetsvillig han uppfattas av de som umgås med honom). Det finns ingenting sådant som
normalvärde, däremot uppgår genomsnittsvärdet för människor 25-80 år gamla till 50.

Secret Service - (eng; off Secret Intelligence Service) populär benämning på Storbritanniens
statliga underrättelseväsen.

Parental Trust Association - Den amerikanska varianten av hem och skola.

The Purple Heart - En sorts tapperhetsmedalj för folk som skadats i strid.

Congressional Medal of Honor - Hedersmedalj för tapperhet i strid.

National Guard - Det amerikanska hemvärnet.

SWAT - Special Weapons and Tactics. Speciell insattsstyrka i USA.

NRA - National Rifle Association. Stark amerikansk lobbyistgrupp som förespråkar rätten att
bära vapen.

Branch Davidian - Sammanslutning av diverse kristna sekter med starka kopplingar till NRA.
Har fler nya messias än en skabbig hund har löss. Förespråkar individens frihet och samfundens
upphöjdhet.

Sionistisk Front - extremistisk judisk rörelse som har till syfte att upprätta en självständig judisk
stat.

Psykologi - (grek psyche ’själ’ och logos ’lära’) det vetenskapliga studiet av människans
psykiska aktivitet.

Psykiatri - (grek psyche ’själ’ och iatreia ’läkekonst’) själsläkekonst, vetenskapen om de psykiska
störningarna, deras orsaker, behandling och förebyggande.
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Psykoterapi - sammanfattande benämning på olika former av behandlingsmetoder baserade på
psykologiska kunskaper och principer.

Behaviorism - (eng, till behaviour ’beteende’) inriktning inom psykologin, utformad av
amerikanen John B Watson, som med skärpa hävdade att psykologin enbart skulle syssla med
objektivt iakttagbara företeelser. Behavioristerna hade som mål att förutsäga vilka reaktioner
eller reflexer som följer på en viss retning och underkände helt självinsyn som arbetsmetod.

Toran - (Torah; hebr ’läran’, ’lagen’) den judiska beteckningen för de fem Moseböckerna,
judendomens heligaste urkund, av vilken minst ett exemplar finns i varje synagoga. Tora är
uppdelad i 54 avsnitt, av vilka ett (eller två) läses upp varje sabbat. I en vidare bemärkelse står
ordet Tora också för hela den tradition som har anknytning till skriften.

Pentagon - USA:s försvarshögkvarter.

Pyroteknik - Ung, läran om sprängmedel.
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Ordförklaringar:

FBI - (förk av eng Federal Bureau of Investigation ’federala undersökningsbyrån’), USA:s
federala säkerhetspolis. Egentligen en byrå underställd USA:s justitedepartement, upprättad
1908. FBI har till uppgift att förebygga och utreda brott mot rikets säkerhet, som t ex spionage,
sabotage och andra grövre brott mot federala lagar. Till FBI:s uppgifter hör också att genomföra
andra typer av utredningsuppdrag, och även forskningsprojekt, på uppdrag av federala och
statliga myndigheter.

Intelligenskvot - (eng intelligence quotient, IQ). Ett sätt att mäta en människas intelligens.
Normalvärdet för IQ är 100. För vuxna sätts provresultatet i relation till andra vuxnas
prestationer, dvs om provresultatet är genomsnittligt blir IQ lika med 100, om det är över
genomsnittet mer än 100 och om det är under genomsnittet lägre än 100. Ytterst få personer får
en IQ över 150 eller under 50, och flertalet har en IQ mellan 80 och 120.

Social kompetenskvot - Ett sätt att mäta en människas sociala kompetens (hur trevlig och
samarbetsvillig han uppfattas av de som umgås med honom). Det finns ingenting sådant som
normalvärde, däremot uppgår genomsnittsvärdet för människor 25-80 år gamla till 50.

Secret Service - (eng; off Secret Intelligence Service) populär benämning på Storbritanniens
statliga underrättelseväsen.

Parental Trust Association - Den amerikanska varianten av hem och skola.

The Purple Heart - En sorts tapperhetsmedalj för folk som skadats i strid.

Congressional Medal of Honor - Hedersmedalj för tapperhet i strid.

National Guard - Det amerikanska hemvärnet.

SWAT - Special Weapons and Tactics. Speciell insattsstyrka i USA.

NRA - National Rifle Association. Stark amerikansk lobbyistgrupp som förespråkar rätten att
bära vapen.

Branch Davidian - Sammanslutning av diverse kristna sekter med starka kopplingar till NRA.
Har fler nya messias än en skabbig hund har löss. Förespråkar individens frihet och samfundens
upphöjdhet.

Pentagon - USA:s försvarshögkvarter.

Pyroteknik - Ung, läran om sprängmedel.

KGB - Sovjetunionens underrättelsetjänst.
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Förem
ål som

 inte är tidsenliga, m
en som

 ändå ”kan finnas” m
ed de varande teknikbegränsningarna behålls som

 vanliga.
E

x: karaktärens kostym
 bibehålls, m

en reservoarpennan i hans bröstficka degraderas så sm
åningom

 till en fjäder.

A
ll datautskriven text övergår 1390 till handskriven (tryckpressen ca 1450).

Förem
ål

1970
1920

1880
1720

1640
1524

1390
1316

Pistol
pistol

pistol
revolver

flintlåspistol
flintlåspistol

arkebuspistol
handarm

borst
handarm

borst

G
evär

gevär
gevär

gevär
flintlåsgevär

flintlåsgevär
arkebus

arm
borst

arm
borst

M
iniräknare

m
iniräknare

FA
C

IT-räknedator | räknestickor | räknestickor
räknestickor

räknestickor
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kulram

M
obiltelefon

W
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radioenhet
telegraf

brevduva
brevduva

brevduva
brevduva
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C
igarett
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cigarett

handrullad cigarett | pipa
pipa

pipa
ingenting

ingenting

B
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bandspelare
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speldosa
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flöjt

flöjt
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N
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papper&
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Sprängdeg (tim
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dynam
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svart klotbom
b

svart klotbom
b

krutladdning
krutladdning

krutladdning

B
uggutrustning

buggutrustning
bandspelare m

ed | horn (ihåligt)
horn (ihåligt)

horn (ihåligt)
horn (ihåligt)

horn (ihåligt)
horn (ihåligt)

m
ikrofon

H
andfängsel

handfängsel
handfängsel

handfängsel
kula och kedja

kula och kedja
kedja och halslås för tre personer —

—
—

—
—

—
—

—
—

>

V
ideokam

era
8m

m
-kam

era
30 kg film

kam
era | dragspelskam

era | kam
era obscura | kam

era obscura | kam
era obscura | kam

era obscura | kam
era obscura
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 klockor

Ficklam
pa

Ficklam
pa

Ficklam
pa

G
aslykta

O
ljelam

pa
O

ljelam
pa

O
ljelam

pa
Fackla

Fackla

Z
ip-påse

Z
ip-påse

K
uvert

K
uvert

L
iten säck

L
iten säck

L
iten säck

L
iten säck

L
iten säck



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26


